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Slovo na úvod
Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992
s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného
dárcovství kostní dřeně a umožnit tak potřebným pacientům
život zachraňující nepříbuzenské transplantace, které v té
době byly u nás prakticky nedostupné. Tento úkol se během
osmnácti let činnosti nadace daří plnit mírou, jíž jsme si kdysi
v začátcích organizace netroufli ani představit.
V průběhu let, díky mimořádné podpoře veřejnosti, se nadaci
podařilo otevřít i další grantové programy na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny, na individuální podporu
pacientům po transplantacích a na podporu vybavení transplantačních pracovišť a center.
Od r. 2006 zahájila nadace další náročný program, a to výstavbu víceúčelového centra v Plzni s původním pracovním
názvem „Druhý domov“. Centrum s definitivním názvem
U PRAMENŮ poskytuje od svého dokončení v r. 2007 bezplatné ubytování rodinám nemocných, prostor pro odbornou
výuku a školení, další specializované služby pro nemocné
v rekonvalescenci i doprovodné kulturní akce.
Informace o všech uvedených aktivitách najdete uvnitř této
výroční zprávy.

Při sestavování zprávy jsme si kladli za cíl přinést každému
čtenáři co možná nejprůhlednější přehled činnosti v daném
roce, zároveň s obecně srozumitelným přehledem o hospodaření organizace a srovnání s léty minulými. Rádi budeme
věřit, že v tom nejcennějším, tj. v důvěryhodnosti a ve výsledcích vykonané práce, obstojí program nadace v očích kohokoliv stejně jako v minulosti. Při všech případných nejasnostech podáme veškeré bližší informace a vysvětlení na následujících kontaktech:
MUDr. Vladimír Koza
předseda správní rady
tel.: 377 103 722
e-mail koza@fnplzen.cz
MUDr. Mája Švojgrová
administrátorka projektů
tel.: 604 646 733
e-mail svojgrova@fnplzen.cz
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Struktura nadace

Statutární orgány nadace

Nadace pro transplantace kostní dřeně je organizace s celostátní působností.
Je registrována u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou N.6

Správní rada
předseda
MUDr. Vladimír Koza
přednosta hematologicko-onkologického odd.
Fakultní nemocnice Plzeň

k 31. 12. 2009

IČO:
45333378
Sídlo: 301 65 Plzeň, Na Roudné 123/212
Tel./Fax: 377 521 753
e-mail: nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

členové
JUDr. Anna Outlá
advokátka, Plzeň
MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. *
lékař Hematologicko-onkologického odd.
Fakultní nemocnice Plzeň

Zakladatelem Nadace pro transplantace kostní dřeně byla
v květnu 1992 skupina lékařů, pacientů a jejich rodin. Patrony
nadace od r.1992 jsou Ing. Livia Klausová, Jiřina Jirásková
a kardinál Mons. Miloslav Vlk.

Dozorčí rada
předsedkyně
MUDr. Jana Navrátilová *
lékařka Hematologicko-onkologického odd. Fakultní
nemocnice Plzeň

Přeregistrace podle zákona č. 227/97 Sb. byla provedena
18. listopadu 1998. Od r. 2004 je nadace členem Asociace
nadací Fóra dárců (www.donorsforum.cz) a podílí se na jeho
společných aktivitách.

členové
Mgr. Marie Helmová
středoškolská učitelka, Plzeň
Jaroslav Poslední
obchodní zástupce, Zruč u Plzně

Nadace pro transplantace kostní dřeně působí s minimálními
správními a organizačními náklady, funkce v jejích statutárních orgánech jsou bezplatné.

* členové správních orgánů nadace od 16. 5. 2009

Zaměstnanci nadace
v r. 2009
Šárka Sebránková – Prusíková
referentka
Květa Cibulková
fakturantka (0,25 prac. úvazku)
MUDr. Mája Švojgrová
administrátorka projektů (0,4 prac. úvazku)

Spolupracovníci nadace
Činnosti nadace pomáhá v celé éře její existence skupina
bezplatných spolupracovníků z různých regionů České republiky. Uvedení dobrovolníci se významně podílejí na propagaci nadační činnosti, při osvětě na podporu transplantací
dřeně, i při zajišťování příjmů nadace formou sbírek a akcí.
Oficiálně registrovaných spolupracovníků bylo v roce 2009
celkem 175, dalších příležitostných pomocníků byly další
stovky. Jména, adresy a zplnomocnění jednotlivých spolupracovníků eviduje nadace ve svém sídle.
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Historie nadace
a jejích programů
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena na jaře
roku 1992 v Plzni rodiči těžce nemocných pacientů, aby pomohla vybudovat registr dobrovolných dárců kostní dřeně
v České republice a další doprovodné programy ke zlepšení kvality života nemocných s nejtěžšími chorobami krve
a zhoubnými nádory. V těchto aktivitách pokračuje nyní již
osmnáctý rok.

Vývoj programu dobrovolného
dárcovství kostní dřeně v ČR
Vytvoření akceschopného registru nepříbuzných dárců
kostní dřeně v ČR byl první a zůstává hlavní programový cíl
Nadace pro transplantace kostní dřeně. V létech 1992 - 1998
pracoval registr pod jednotnou organizací nadace, od r.1999
pak z důvodu změny legislativy jako samostatná obecně prospěšná společnost, nadále nadací podporovaná.
Hlavní data z historie programu zde uvádíme chronologicky,
výsledky činnosti registru dál podrobněji na str. 17-18.

1999 – 2004
• 1.1.1999 právní osamostatnění registru od nadace formou
obecně prospěšné společnosti. Změna názvu na Český národní registr dárců dřeně – ČNRDD. Nadace dál podporuje
rozvoj ČNRDD formou grantového programu.
• Další zkvalitňování laboratorních metod k typizacím dárců,
zahájení odběrů stimulovaných krevních kmenových buněk
aferézami na separátoru. Nové revize pracovních standardů.
• 2001 akreditace centrální HLA laboratoře ČNRDD v Plzni
Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI).
• 2002 zapojení devátého dárcovského centra ČNRDD v ÚVN
Praha-Střešovice.
• Pokračování cíleného náboru dárců, zahájen nábor dárců
z etnických minorit.
• Podpora rozvoje registrů v Polsku a na Slovensku.

1992
• Oslovení spolupracujících odborníků v ČR i v zahraničí,
vytvoření pracovních standardů registru a osvětových
materiálů pro dárce dřeně.
• 30. 6. 1992 oficiální založení registru s původním názvem
Centrální registr dárců kostní dřeně – CRDKD. Zakládajícími
členy se stalo 7 dárcovských center a HLA laboratoří při
krajských transfúzních odděleních v Českých Budějovicích,
Hradci Králové, Mostu, Plzni, Olomouci, Ostravě a Ústí nad
Labem.
• Zahájena osvěta a nábor dárců dřeně prostřednictvím sdělovacích prostředků a sítě dobrovolných spolupracovníků
• První sbírky k získání finančních prostředků.

2005 – 2008
• 2005 akreditace ČNRDD Světovou asociací dárců dřeně
- WMDA (jako čtvrtý registr na světě - po Anglii, Francii
a Národním programu dárců dřeně USA).
• 2008 akreditace odběrového centra ČNRDD výborem
Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii a Evropské
skupiny pro transplantace krve a dřeně (JACIE).
• ČNRDD hodnocen jako třetí nejefektivněji pracující registr
dárců dřeně na světě.
• Intenzivní spolupráce po celém světě, účast v mezinárodním výzkumu, výměna odborníků.

1993 – 1998
• Napojení na celosvětovou síť registrů Bone Marrow Donors
Worldwide (BMDW).
• Vstup do Světové asociace dárců dřeně (World Marrow
Donors Association – WMDA).
• 1993 první nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s českým dobrovolným dárcem.
• 1995 zahájení typizací transplantačních znaků na DNA úrovni, založení centrálního depozitáře DNA.
• Zapojení osmého dárcovského centra v Brně.
• 28. 9. 1997 podpis smlouvy o spolupráci mezi nadací a největším registrem světa - Národním programem dárců dřeně
USA (NMDP).
• Od r. 1997 zahájeny mezinárodní výměny nejvhodnějších
dření se zahraničními registry.

2009
• Rozsáhlá novela smluvních, organizačních i technických zabezpečení programu, příprava nových edukačních materiálů, napojení na evropský informační systém EMDIS.
• 4. revize pracovních standardů
• Příprava k obhajobě akreditace WMDA 2010
k 31. 12. 2009:
34 476 registrovaných dárců
677 realizovaných transplantací
6

Vývoj dalších grantových programů

Projekt „Druhý domov“
- centrum U PRAMENŮ

Po přijetí nové organizační struktury v r. 1998 rozšířila nadace
své působení na podporu dalších subjektů formou grantů,
jejichž okruh je definován v jejím statutu. Kromě dárcovství
dřeně se jedná o následující:

Vybudování ubytovacího, vzdělávacího a rekondičního centra pro nemocné v blízkosti transplantačního centra v Plzni
plánovala nadace od r. 2000. V roce 2003 se z průběžně uspořených prostředků podařilo zakoupit nemovitost v těsném
sousedství Fakultní nemocnice v Plzni, v r. 2005 přilehlý pozemek a na jaře 2006 byla zahájena rekonstrukce a přístavba
objektu. 30. července 2007 bylo nové nadační centrum s názvem U Pramenů otevřeno.

Program vzdělávání
Na různé vzdělávací účely a na podporu aktivní účasti lékařů
a středních zdravotnických pracovníků na sjezdech a školeních v ČR i v zahraničí vydala nadace v letech 1999-2009 přes
dva miliony korun. Podrobnosti v následujících kapitolách
a v minulých výročních zprávách.
Individuální podpora nemocných po transplantaci
Na podporu pacientů v neuspokojivé finanční situaci, zaviněné nemocí a poklesem výdělku, vydala nadace v letech 20012009 přes milion korun.
Investice do programu transplantací jako celku
Od prvních let své činnosti nadace podporovala svými prostředky investice na pořizování nejnutnějších přístrojů a zařízení pro činnost hematologických a transplantačních center
a laboratoří v ČR, pokud na ně chyběly peníze z jiných zdrojů.
Na tyto účely nadace rozdělila za 18 let činnosti prostředky
ve výši přesahující deset milionů korun. Podrobnosti jsou
obsaženy v minulých výročních zprávách a v časopisech
Naděje, které jsou k dispozici na internetových stránkách
www.kostnidren.cz.

Slouží nyní jako zázemí pro nemocné, podstupující transplantace dřeně, ubytovává zdarma rodinné příslušníky pacientů, dlouhodobě hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici
Plzeň a poskytuje další služby nemocným v rekonvalescenci.
Zároveň je střediskem vzdělávání lékařů a zdravotníků a místem pořádání osvětových a kulturních akcí. Aktuální využití
centra je podrobněji rozvedeno na str. 20.

Výzkum
Poslední z dříve definovaných grantových okruhů – podpora
výzkumu v hematologii, onkologii a transplantační medicíně –
nebyl do konce roku 2009 pro svoji finanční náročnost dosud
otevřen, zůstává však nadále v plánech nadace do příštích let.

Téměř sedmnáct let práce Nadace pro transplantace kostní dřeně a její současné výsledky by nebyly
myslitelné bez pochopení statisíců nezištných lidí
v českém státě - spolupracujících odborníků, dobrovolných dárců dřeně, sponzorů, tisíců drobných
přispěvatelů a stovek dobrovolných spolupracovníků
nadace, kteří pomáhají bez nároku na odměnu. Všem
za to upřímný dík.
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Počty nadačních spolupracovníků 2001 – 2009

Zpráva o činnosti

171

167

181

203

218

212

198

175

Prostředky k uskutečňování svých programů získává nadace
způsoby, které byly definovány, odsouhlaseny a jsou pravidelně monitorovány správní radou. Aktivity k získávání finančních prostředků se v mnoha oblastech úzce překrývají
s osvětovou a propagační činností, proto je uvádíme společně. Jedná se o následující:

214

A. osvětová práce
a získávání ﬁnančních
prostředků
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Počty spolupracovníků v roce 2009
evidovaných v jednotlivých krajích

• Udržování celorepublikové organizace dobrovolných spolupracovníků nadace
• Udržování a rozvíjení kontaktů a spolupráce s dárci a sponzory
• Pořádání nejméně jedné celostátní akce za rok
• Pravidelná spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky
a vydávání vlastních osvětových médií (časopis Naděje, webové stránky)
• Rozšiřování nadačního jmění a jeho účelné investice

3
18
18

16
19

13

4
12

8

14

18

5
12
23

1. Spolupracovníci nadace
Pomoc dobrovolných spolupracovníků je jedním z hlavních
mechanismů působení Nadace pro transplantace kostní dřeně od začátku její existence, a to jak v oblasti osvěty, tak i při
získávání finančních prostředků. Udržování a rozšiřování celostátní sítě spolupracovníků proto považujeme dále za jeden
z nejdůležitějších úkolů.

18

11

Aktivity spolupracovníků, koordinované v rámci Klubu přátel
z centra nadace, jsou velmi pestré. Většina členů Klubu pomáhá v osvětové práci ve svém regionu při získávání nových
dárců dřeně: šíří náborové letáky a osvětové materiály, spolupracují s regionálními transfúzními stanicemi, pořádají přednášky v rámci místních občanských sdružení, podniků a škol,
někteří jsou napojeni i na regionální média. Řada členů Klubu
organizuje v místě bydliště drobné kulturní, sportovní či společenské akce jako příležitost k prezentaci programu nadace
či k uspořádání sbírky.
79 spolupracovníků se v roce 2009 podílelo na sbírce pomocí stálých kasiček, někteří pomáhali s organizací celostátní skautské sbírky KAPKA (str. 13–14). V některých krajích se
s pomocí místních škol a dětských zařízení slibně rozvíjejí
„sluníčkové“ sbírky.

Sbírky kasičkami
K nejrozšířenějším aktivitám spolupracovníků patří veřejná
sbírka prostřednictvím stálých kasiček. Uvedená forma sbírky
má fixní prováděcí pravidla, která jsou pod přísnou kontrolou.

Jako spolupracovníci nadace působí řada vyléčených pacientů a jejich rodin, ale i mnoho dalších lidí, kteří se přihlásili
na výzvu a pomáhají nejrůznějšími způsoby podle svých časových a profesních možností.
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Také díky tomu jsou kasičky v průběhu let jednou z nejlépe
monitorovaných činností spolupracovníků. Kasičky spolupracovníci instalují ve svých městech či obcích na vhodná místa
(nákupní centra, lékárny, úřady apod.) a starají se o jejich průběžné vybírání.
V roce 2009 se díky 79 spolupracovníkům podařilo umístit
v různých městech a obcích ČR 120 stálých kasiček. V nich se
vybralo úhrnem za celý rok 706 441,- Kč. Nejvýnosnější kasičky byly v Praze a v Plzeňském kraji, zřejmě díky výběru vhodných míst v hypermarketech a obchodních domech. Výnosy
kasiček v lékárnách a menších obchodech proti předchozímu
období obecně poklesly.

Pika, kdy sbírka v šesti obchodních domech a na hlavním vlakovém nádraží vynesla neuvěřitelných 101 157,- Kč. Dvakrát
proběhla stejná sbírka v Českých Budějovicích za účasti
studentů Střední zdravotnické školy (25. 3. a 25. 11. s výtěžky 25 397,- a 16 557,- Kč) a rovněž dvakrát v Klatovech v režii tamní Střední zemědělské a potravinářské školy (20. 6.
a 18. 11. s výtěžky 24 147,- a 23 127,- Kč).

Výtěžky stálých kasiček v r. 2009 podle krajů
(celkem 706 441,- Kč)

Kromě osvětového a finančního prospěchu přináší uvedená
forma sbírky i nesporný výchovný efekt. Učí mládež pomáhat
slabším, cvičí je ve způsobu komunikace na veřejnosti i sdělovat, že je v silách každého z nás konat dobrou věc.

Z dalších akcí spolupracovníků
Drobných či větších akcí, organizovaných spolupracovníky,
byly v r. 2009 další desítky. Kromě osvěty a informací o cílech nadace přinesly vesměs i větší či menší finanční efekt.
Jmenovat všechny na malém prostoru této zprávy je stěží
možné, proto vybíráme na ukázku alespoň několik a s dalšími
odkazujeme na webové stránky www.kostnidren.cz/nadace:

Sluníčkové sbírky
Tradice sluníčkových sbírek byla založena v roce 2003 studenty Gymnázia Luďka Pika v Plzni, postupně se k ní přidávají
školy v dalších městech.
Sbírky jsou organizovány pod vedením školních pedagogů
několikrát do roka v době, která nenaruší výuku. Studenti
nebo starší žáci, vybavení přenosnými kasičkami, rozdávají
v obchodních domech či na jiných veřejných místech osvětové letáky a za drobný finanční příspěvek odměňují dárky
vlastní výroby – sluníčky vyrobenými z mouky, soli a lepidla na tapety. Na výrobě sluníček se v řadě případů podílejí
i mladší spolužáci, děti z mateřských škol a dalších dětských
zařízení.

Gospel (až) na dřeň, 17. 5. 2009 Plzeň

Koncert v sále evangelické církve Maranatha byl uspořádán
plzeňským sborem Touch of Gospel v rámci mezinárodního workshopu gospelové hudby. Kromě jiných se zúčastnili
hostující umělci Liza Littau z Dánska a Solomon Facey z Velké
Británie. Ze vstupného nadace získala 23 718,- Kč
22. setkání s módou, 18. 5. Hradec Králové
Další z charitativních módních přehlídek pořádala modelingová agentura D & D 91 pana Otto Tomka v královéhradeckém Adalbertinu. Na akci byly předvedeny módní kolekce
řady firem. Výtěžek ze vstupného, věnovaného nadaci, byl
11 640,- Kč.

Úspěch této formy sbírky je víc než potěšující, proto nadace
vyvíjí snahu rozšířit ji postupně i do dalších měst naší republiky. V roce 2009 proběhly sluníčkové sbírky aktivně ve třech
městech: 26.-27.11. v Plzni díky studentům Gymnázia Luďka
9

Festival Naděje, 21.-23. 8. Okluky

ního odpoledne se vystřídala řada pěveckých skupin, večer
vyvrcholil společným zpíváním koled. Nadace pro transplantace kostní dřeně zde měla stánek s informačními materiály.
Z prodeje svíček a vánočních předmětů tu získala 5 198,- Kč.
Předvánoční jarmark, 10. 12. 2009 Strakonice
V prostorách strakonické sokolovny se konal díky spolupracovníkům nadace Ing. Zdeňku Švehlovi a Dagmar Paterové
benefiční jarmark již popáté. Vlastnoruční výrobky s vánoční
tematikou poskytli do této akce členové několika místních
sdružení a další občané Strakonicka. Za milé dárky pod stromeček bylo vybráno 57 898,- Kč.
Adventní koncert 9. 12. 2009 Plzeň
V kulturním domě Peklo účinkovali plzeňský dětský sbor
Javořičky a Sedláčkovo kvarteto. Výtěžek koncertu pro nadaci
byl díky daru Plzeňského dětského sboru 20 000,- Kč.

Folklorní a rockový festival s doprovodným programem v malebném prostředí tábora v Oklukách na Prostějovsku uspořádalo občanské sdružení Hanácko - horácký rozhled. Ze vstupného a tržeb při akci získala nadace 83 208,- Kč.

Maturitní ples SŠZP Klatovy, 12. 12. 2009
Autogramiáda sportovců, 27. 10. 2009 Plzeň
Fotbalisté klubu Viktoria a hokejisté HC Plzeň podpořili právě
probíhající sluníčkovou sbírku v obchodních domech borského nákupního centra. Zábavní show se zúčastnili za viktoriány David Limberský s Michalem Daňkem a za plzeňské
hokejisty Michal Dvořák s Petrem Vampolou.
23. Setkání s módou, 9. 11. 2008 Hradec Králové

Studenti Střední školy zemědělské a potravinářské pomáhají nadaci již několik let organizováním sluníčkových sbírek
a v osvětě dárcovství dřeně. Nadaci věnovali letos i výtěžek
maturitního plesu čtvrtého ročníku. Ze vstupného na ples
a z losování tomboly získala nadace od studentů 86 000,- Kč.
Adventní zpívání, 15. 12. 2008 Zábřeh
Adventní zpívání v kulturním domě v Zábřehu organizoval
již tradičně spolupracovník Pavel Špička s pomocí místních
dětských pěveckých sborů. Sbírkou získala nadace 5 070,- Kč.

Listopadové již třiadvacáté Setkání s módou v režii modelingové agentury D & D 91 přineslo pro nadaci 11 360,- Kč. Součástí
akce byl slavnostní křest kalendáře, který majitel agentury
pan Otto Tomek ztvárnil ve prospěch nadace. Fotografování
modelek pro kalendář proběhlo v září v nadačním centru
U Pramenů v Plzni.

Předvánoční odpoledne, 23. 12. 2009 Plzeň
Společné sváteční odpoledne pod rozsvíceným vánočním
stromem na náměstí Republiky v Plzni zaštítila Západočeská
galerie. Účinkoval sbor gotické a renesanční hudby GUTTA,
regionální občanské sdružení Elements předvedlo divadelní
představení pro děti „O andělovi, který ztratil křídla“. Sbírka při
této příležitosti vynesla 5 198,- Kč. Nepochybně důstojné završení úspěšného roku.

Zpívání koled, 9. 12. 2009 Plzeň

Zpívání koled na náměstí Republiky je tradiční předvánoční
akcí pod patronací Českého rozhlasu Plzeň. Během advent10

Semináře spolupracovníků

2. Dárci a sponzoři

Řadu let pořádá nadace pro své spolupracovníky pravidelné
semináře, spojené se vzájemnou diskusí, výměnou rad a zkušeností. Jedenácté celostátní setkání proběhlo o víkendu
16.-18. října 2009 v plzeňském nadačním centru U Pramenů.

Získávání větších dárců a sponzorů není úkol lehký, zejména
v době přetrvávající hospodářské recese. V roce 2009 došlo
k dalšímu poklesu téměř všech forem finančních darů nadaci.

Darovací smlouvy
V roce 2009 uzavřelo s nadací smlouvy na poskytnutí finančního daru 66 subjektů (v r. 2008 rovněž 66), z toho 32 smluv
bylo na dary ve výši 10 tisíc Kč a více (v r. 2008 34).
Účetně obdržela nadace v r. 2009 prostřednictvím darovacích
smluv celkem 3 377 068,- Kč. Největším sponzorem nadace
zůstává akciová společnost SAZKA, která v posledních osmi
letech nadaci přispívá částkou jednoho milionu korun.
Vývoj ﬁnančních darů darovacími smlouvami
2009: 3 377 068,- Kč
Na programu semináře byly novinky z práce nadace a Českého
národního registru dárců dřeně, organizační a legislativní aktuality a vzájemná diskuse nad jednotlivými problémy. Našel se
ale čas i na přátelské popovídání.
Setkání se účastnilo 35 nejaktivnějších spolupracovníků z jednotlivých krajů i se svými rodinami.

ostatní darovací smlouvy

3 377 068

4 257 425

6 110 968

5 113 088

3 161 566

1 871 950

2 416 790

2 606 500

2 267 500

gen.sponzor SAZKA, a.s.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

S poděkováním uvádíme dále jména osob a společností, které věnovaly finanční částky deset tisíc korun a více, významné
věcné dary a služby.
Finanční dary na základě darovacích smluv
na částku 10 000,- Kč a více
Ostatní spolupracovníci, kterým okolnosti účast nedovolily,
dostali závěry semináře písemnou formou.
Příští rok se sejdeme opět.

SAZKA, a.s., generální sponzor nadace
Roche, s.r.o. Praha (součet darů ze tří smluv)
Janssen-Cilag, a.s., Praha (součet darů ze dvou smluv)
Amgen, s.r.o., Praha
Pfizer, s.r.o., Praha
Novartis, s.r.o.
Czech-in, s.r.o.
Alois a Jiřina Korousovi
Import Volkswagen, s.r.o. Praha
Immunotech, a.s.
Glaxo Smith Kline, s.r.o. Praha
JUDr. Zdeňka Otevřelová, Vyškov
Petr Fritz, dopravní zdrav.služba Nýrsko
Zlínský kraj
MS Quatro s.r.o. Hustopeče
JUDr. Daniela Hofmannová, Praha
Město Nýrsko
ETIGRAF, s.r.o. Dvůr Králové n.L.
Mgr. Zdeňka Masopustová, Liberec
Sdružení Plzeňského dětského sboru
Šperl, s.r.o. Sušice
Adomus s.r.o. Plzeň
Město Tachov
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1 000 000,- Kč
500 000,- Kč
470 000,- Kč
200 000,- Kč
200 000,- Kč
150 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
90 000,- Kč
70 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
40 000,- Kč
40 000,- Kč
35 000,- Kč
30 000,- Kč
30 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč

Drobné ﬁnanční příspěvky

12 000,- Kč
11 800,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

Dárců a přispěvatelů, kteří nadaci podpořili drobnými částkami, většinou bez udání svého jména, jsou tisíce. Právě součet
drobných příspěvků, ať již přímým zasíláním darů na účet,
poštovními poukázkami nebo různými formami sbírek, tvoří
po léta třetinu až polovinu celkových finančních příjmů nadace. Všem těmto anonymním dárcům, kteří často z mála věnují
část svých prostředků na dobrou věc, patří naše úcta a upřímné poděkování. Bez nich by se programy nadace v celé její
historii prakticky neobešly.

Věcné dary a služby 2009
za základě uzavřené smlouvy
100 000,- Kč
11 900,- Kč

Vývoj drobných příspěvků v jednotlivých létech odráží kromě obecné ekonomické situace v naší zemi také úroveň
mediálního působení nadace a nadačních spolupracovníků
na veřejnost. Součástí mediální strategie je i vydávání vlastního časopisu Naděje, udržování webové stránky, kampaně
zaměřené na dárcovství dřeně i průběžná medializace probíhajících akcí ve sdělovacích prostředcích.

Finanční dary ≥ 10 000,- Kč v r. 2009
převodem na účet (bez vystavené smlouvy)
28 070,- Kč
28 070,- Kč
24 000,- Kč
23 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
14 083,- Kč
12 237,- Kč
11 220,- Kč
11 000,- Kč
10 500,- Kč
10 400,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč

Níže uvedené grafy ukazují vývoj vybraných forem získávání drobných příspěvků, které můžeme snadno v průběhu let
monitorovat. Obecný trend k poklesu drobných příspěvků
není pro program nadace příznivý, je však méně zřetelný,
než pokles příjmů od „velkých“ sponzorů, kde se nepochybně
projevuje i narůstající konkurence mezi subjekty neziskového
sektoru v ĆR.

1 474 496

1 266 594

1 925 633

2 128 077

1 994 078

1 669 974

1 574 019

Za poskytnutí věcných darů a služeb, které nebyly smlouvou vyčísleny, děkujeme ovšem i mnoha dalším příznivcům
a pomocníkům: Jmenovitě děkujeme panu Adolfu Bornovi
za opakovaný dar originálních obrazů, udílených každoročně jako vyznamenání jednotlivcům za mimořádný lidský čin.
Stejně srdečný dík patří agentuře Donath-Burson-Marsteller
za významnou pomoc v mediální a PR oblasti, agentuře
Newton Media, a.s. za bezplatný monitoring tisku, agentuře Leo Burnett Advertising za opakovanou pomoc v oblasti
reklamy a mnoha mnoha dalším, jejichž jmenovité uvedení
na omezených stránkách výroční zprávy z prostorových důvodů jednoduše není možné.

2 472 324

Vývoj příspěvků, zasílaných na účet
2009: 1 574 019,- Kč

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

983 139

1 346 941

1 170 074

618 842

946 113

706 442

Samozřejmě děkujeme upřímně všem ostatním přispěvatelům, kteří věnovali částky menší. V oblasti pomoci člověka
člověku nejsou žádné dary malé a každá poskytnutá koruna
našla v programu transplantací kostní dřeně svoje smysluplné použití.

852 629

Vývoj sbírky kasičkami
2009: 706 442,- Kč

1 237 633

Okresní soud Plzeň-sever
Jarmila Kudlíková
Václav Novák, Stavebniny
Agentura D&D Hradec Králové – výtěžek z akcí
Andrea Krystlová
Miroslav Lebl
Petr Lukášek
Milan Holeček
Roman Vaněk
Jiří Ševčík
Bohumír Holeček, Písek
James Cook Languages, Praha
AZL MAKL RSK, s.r.o.
Karel Gregor
Ing. Marie Havlíčková
Helena Margoliusová
Ing. Pohanka
Pavel Procházka
Ing. Josef Stanislav

1 840 571

Moser, a.s. Karlovy Vary – výroční ceny nadace v ceně
Organizační kancelář Praha – bezplatný finanční audit v ceně

1 030 468

Město Otrokovice
Město Jirkov
Mgr. Milena Balousová
JUDr. Blanka Burdová, Opava
Město Fryšták
JUDr. Alice Sedláková, Brno
JUDr. Karel Uhlíř, Plzeň
JUDr. Libuše Vildová, Praha

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Největší pokles výnosů v průběhu let zaznamenaly příspěvky
poštovními poukázkami, nejspíš v souvislosti se snižující se
popularitou zasílání peněz touto formou (ztráta času při cestách na poštu, poměrně vysoké poplatky). Naproti tomu drobné příspěvky na účet nadace si drží relativně stabilní úroveň.

Do dalšího období přijímá správní rada nadace opatření, jak
zvýšit efektivitu snah o získání nových sponzorů a udržení
spolupráce se sponzory dosavadními. Samozřejmé je hledání
veškerých způsobů vzájemně výhodné a zajímavé spolupráce, přesného informování o použití věnovaných prostředků
a vhodného zveřejňování poskytnuté pomoci.

Příjmy kasičkami jsou - kromě stoupající soutěže mezi množstvím jiných nadací a nadačních fondů - poplatné i tříletému
cyklu, kdy se periodicky obnovuje povolení sbírky. Do úředního vyúčtování předchozího období je totiž nutné kasičky
na přechodnou dobu stahovat.
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Prozatím neuspokojivě se daří propagace projektu dárcovských sms - DMS KOSTNIDREN, na nějž je nadace ve spolupráci s Fórem dárců napojena od r. 2004 (viz www.darcovska
sms.cz). Mimo rok 2005, kdy se podařilo na DMS prosadit dvě
bezplatné kampaně prostřednictvím TV NOVA a TV Prima,
propaguje nadace dárcovské sms víceméně jen v časopisu
Naděje, na webu kostnidren.cz a při akcích spolupracovníků,
tedy méně účinně, než by byla soustředěná reklama televizní.
Přesto téměř sto tisíc korun z DMS v r. 2009 není zanedbatelných.

3. Celostátní akce v roce 2009
Celostátní sbírka KAPKA 2009
KAPKA je každoroční celostátní akcí ve spolupráci s organizací Junák - svazem skautů a skautek ČR. Vždy jeden červnový
víkend se na desítkách benzinových čerpacích stanic objeví
mladí lidé, kteří nabízejí řidičům umytí skel u automobilů, rozdávají propagační materiály o dárcovství dřeně a zároveň získávají pro program transplantací drobné finanční příspěvky.
Tradici sbírky založili v r. 1997 studenti Gymnázia Luďka Pika
v Plzni. Následující rok převzali iniciativu plzeňští skauti z roverského kmene Šambala, kteří zprostředkovali koordinaci akce
mezi dalšími skautskými oddíly na celorepublikové úrovni.
Od roku 1999 běží KAPKA ve všech krajích, podrobné informace ze všech ročníků jsou zveřejněny na www.skaut.cz/kapka.

Přes uvedené, vzhledem k situaci nikterak špatné výsledky, je
pochopitelně stále co zlepšovat. Nadace proto dál aktivizuje
své vlastní mediální působení i činnost nadačních spolupracovníků tak, aby společné působení na veřejnost a drobné
přispěvatele bylo dál co nejefektivnější.

243 550

2004

382 463

873 028

2003

400 387

1 287 266

2002

563 388

1 932 442

2001

494 608

1 826 778

Vývoj příspěvků poštovními poukázkami
2009: 243 550,- Kč

2005

2006

2007

2008

2009

75 411

98 523

2005

100 737

541 600

2004

163 360

3 846

Vývoj příspěvků DMS 2004 – 2009
2009: 98 523,- Kč

2006

2007

2008

2009

Jedenáctý celostátní ročník KAPKY pod mottem „Společně
proti leukémii“ se konal o víkendu 12. - 14. června 2009,
s účastí zhruba osmi stovek mladých lidí ze 41 junáckých
a roverských skupin na 115 benzinových čerpadlech ve 47
městech a obcích ČR. Samotné akci předcházel „motivační víkend“ s besedami s lékaři a dárci dřeně a s dalším doprovodným programem pro účastníky. Nejaktivněji si vedli
skauti z Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského
a Pardubického kraje.
Podíl jednotlivých krajů na sbírce KAPKA 2009

Výnos sbírky 617 665,- Kč byl více než uspokojivý a nijak si
nezadal s ročníky předcházejícími. Kapka 2009 přinesla navíc
opět nezpochybnitelný osvětový efekt na veřejnost a zúčastněným mladým lidem dala pocítit vědomí vykonané správné
věci ve smyslu roverského hesla „Sloužím“.
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Vývoj KAPKY 1999 – 2009
počty zúčastněných:

136

46

54

82

45

115

157
53

118

160
58

122

165
66

139

185

poþet þerpacích stanic
poþet mČst

18

36

46

67

51

47

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Atmosféra byla stejně vřelá a bezprostřední, jako v létech
minulých a mezi přítomnými nebylo nikoho, kdo by upřímně neocenil statečnost vyznamenaných dárců. Mezi nimi se
tentokrát shodou okolností sešlo deset uniforem: čtyři příslušníků policie ČR, dva městských strážníků a čtyři hasičské.
Je zřejmé, že v těchto sborech lze s vysokou pravděpodobností nacházet dárce nejžádanější – mladé zdatné muže. To
také iniciovalo myšlenku zaměřit budoucí nábor dárců cíleně
do těchto profesních skupin. Záštitu nad náborovou kampaní
převzal při této příležitosti policejní prezident brigádní generál Oldřich Martinů.

617 665

569 774

796 295

900 422

752 961

760 636

698 812

619 962

524 689

371 745

165 012

Výtěžky sbírky KAPKA 1999 – 2009
2009: 617 665,- Kč

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Všem Junákům z letošního i z minulých ročníků KAPKY upřímně děkujeme!

Výroční slavnost
Poděkování dárcům 2009
Slavnost Poděkování je každoročně rekapitulací předchozího
působení Nadace pro transplantace kostní dřeně a plní tak
především osvětový efekt. Zároveň je příležitostí k veřejnému
poděkování statečným lidem, kteří podstoupili odběr krvetvorných buněk pro záchranu neznámých pacientů, i dalším
osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj programu transplantací.

Tradičně byly rozdány rovněž výroční ceny nadace. Cena
za největší finanční dar byla udělena již poosmé generálnímu sponzoru nadace, akciové společnosti Sazka. Cena
za významnou nemateriální pomoc byla tentokrát předána
zástupcům fotbalového mužstva TJ Keramika Chlumčany
za zásluhy při náboru dárců mezi sportovci.

V pořadí jedenácté Poděkování se uskutečnilo 24. dubna
2009 v pražském Obecním domě za přítomnosti všech tří
nadačních patronů – první dámy Ing. Livie Klausové, kardinála Mons. Miloslava Vlka i Jiřiny Jiráskové. Jejich osobní dík
a symbolické dárky tu obdrželo čtyřiačtyřicet dobrovolníků,
kteří darovali svoji kostní dřeň v roce 2008.
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Dvě osudová setkání
Jen výjimečně se stává, že vedení registru dárců dřeně dovolí
setkání dárce s jeho pacientem. Proto nezůstalo jedno oko
suché, když jedenáctiletá Barunka po pěti letech děkovala
svému dárci Martinovi, ani když mladý právník Aleš, po transplantaci obětavý pomocník nadace, tu poprvé potkal svou
dárkyni Alenu, matku dvou dospívajících dcer. Ta také obdržela na závěr zvláštní cenu Adolfa Borna – jeho originální
obraz.

4. Spolupráce
se sdělovacími
prostředky
Úspěšnost práce nadace závisí na pomoci veřejnosti, pro jejíž
získání je spolupráce se sdělovacími prostředky naprosto nezbytná. Při získávání kontaktů na redaktory sdělovacích médií pomáhá nadaci bezplatně P.R. agentura Donath-BursonMarsteller, s.r.o. Praha, na úrovni regionů se podílejí i samostatné aktivity nadačních spolupracovníků. Monitoring tisku
poskytuje nadaci bezplatně společnost Newton Media, a.s.
Dle monitoru všech významných sdělovacích prostředků,
zpracovaného v roce 2009 společností Newton Media pro
Fórum dárců (www.donorsforum.cz), zaujímá Nadace pro
transplantace kostní dřeně se 392 vstupy do veřejných médií sedmé místo citovanosti českých neziskových organizací (v pořadí po Nadaci Partnerství, Nadaci Terezy Maxové,
Nadaci VIA, Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Nadaci Charty
77 a Nadaci rozvoje občanské společnosti).

Noviny a časopisy
Podle monitoringové služby jsme sami v roce 2009 zachytili
celkem 376 různých článků na témata, komentující činnost
nadace a její programy. 44 z nich bylo publikováno v celostátních denících a časopisech (MF DNES, Právo, Hospodářské
noviny, Zdravotnické noviny, časopisy Sestra, Euro, Claudia,
Instinkt, Překvapení, Rytmus života, Aha, Žena a život, Metro,
Romano vodi aj.) 232 různých zpráv jsme zaznamenali v regionálním tisku (převážně Deníky VLP a regionální mutace
celostátních deníků s celkovou informovaností cca 6 milionů
čtenářů).
Témata tištěných článků 2009
Ať vám společná krev přinese jen a jen dobré. Stejně dobré
přejeme i ostatním pacientům, kteří dnes žijí a radují se díky
daru obětavého dobrovolného dárce.

jiné akce
spolupracovníkĤ

98

sluníþka

25
25

KAPKA

dárcovství
dĜenČ
131

veþer
PodČkování
dárcĤm
77

20

pĜíbČhy,
transplantace

Vybrané články uvádíme na www.kostnidren.cz.

Televize a rozhlas
ČT1 a ČT24 v hlavním zpravodajství 24. 4. 2009 zařadilo vstup
z výročního večera nadace Poděkování dárcům. Zprávy
o místních akcích se objevovaly periodicky v různých regionálních TV aktualitách. Zástupci nadace byli opakovaně
hosty rozhlasových pořadů na ČRo Plzeň, ČRo1-Radiožurnálu
a v dalších regionálních stanicích.
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Elektronická média

5. Investování
nadačního majetku

Aktuality o dárcovství kostní dřeně, čerstvé novinky ve vývoji
transplantační medicíny a zprávy o některých akcích nadace
se podařilo opakovaně umístit na navštěvovaných zpravodajských serverech typu idnes.cz, ceskenoviny.cz, novinky.cz,
romea.cz, medicina.cz, vitalia.cz, klinikazdravi.cz, trendyzdravi.
cz, plzenskydenik.cz, a dalších. Mohly se tak dostat do okruhu
nejširších, zejména mladších a vzdělaných čtenářů.

Optimální zhodnocování majetku k plnění poslání nadace
je základní povinností a podmínkou fungování organizace.
Způsoby uložení majetku a jeho použití je určeno legislativou, jmenovitě zákonem č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech, dalšími souvisejícími zákony a platným statutem nadace. Nadace pro transplantace kostní dřeně jakožto
příjemce příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF) je
vázána též platnými smlouvami s Fondem národního majetku a Ministerstvem financí ČR.

Vlastní osvětová média
Časopis Naděje

NADĚJE

Časopis Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně

ročník 16 A

červen 2009

Nejcennější
v životě
Poděkování dárcům 2009

U Pramenů roste pomoc
Jak nadace hospodařila

Nadace pro transplantace kostní dřeně má majetek uložen
v cenných papírech, na bankovních účtech a v nemovitosti,
zakoupené v roce 2003 v těsném sousedství areálu Fakultní
nemocnice v Plzni. Aktuální rozložení nadačního jmění a vedlejšího jmění nadace uvádíme podrobně ve finanční části
zprávy na straně 21.

NADĚJE

Časopis Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně

ročník 16 B

prosinec 2009

Kde najít ideální dárce?
str. 8

str. 2

Děkujeme
spolupracovníkům
a přispěvatelům
str. 2–3

str. 3

ČNRDD
v roce 2009
Dárci naděje a života
Kam směřuje registr

Dali naději

str. 4–5

Objekt nemovitosti byl s využitím předchozích finančních rezerv v letech 2006-2007 kompletně rekonstruován, rozšířen
a 30.7.2007 znovu otevřen jako víceúčelové zařízení pod názvem Centrum U PRAMENŮ. V současnosti slouží k rozvíjení
vlastních zdravotnických a osvětových programů i jako zdroj
příjmů z vlastního jmění. Aktuální využívání centra je rozvedeno na str. 20.
Rekonstrukce a přístavba nemovitosti znamenala samozřejmě finanční zátěž včetně nutnosti dlouhodobé půjčky peněžních prostředků na dokončení stavby. Půjčku nyní nadace
splácí podle smlouvy s kalendářem, rozvrženým na 10 let.

str. 4–5

Další příběhy

Příběhy psané
životem

str. 7

str. 6–7

Příběh Barunky
a dárce Martina
Hledáme ideální dárce

Máte u sebe
mobil?
str. 8

Pošlete dárcovskou SMS s textem

DMS KOSTNIDREN
www.darcovskasms.cz

str. 6

str. 8
Podpořit dobrou věc už nemůže být snazší.

na číslo

87777

Poslání jedné DMS stojí odesílatele 30,- Kč, program transplantací dřeně z nich obdrží 27,- Kč.

DMS KOSTNIDREN
DMS ROK KOSTNIDREN na číslo 87777

Časopis vydává nadace dvakrát ročně v nákladu 50 000 výtisků. Je cíleně rozesílán registrovaným dárcům dřeně ČNRDD,
spolupracovníkům nadace, na všechny transfúzní stanice
v ČR, do vybraných zdravotnických zařízení a dalším příznivcům nadačního programu. Jako prostředek komunikace
s dárci dřeně se spolupodílí na tom, že dobrovolníci, evidovaní v ČNRDD, jsou trvale proškolováni a úbytek z databáze
registru je minimální. Zároveň časopisy slouží i jako osvětový materiál pro veřejnost při různých akcích a jako forma
podpory veřejných sbírek. Nárůst počtu drobných příspěvků
různými formami se pravidelně projevuje v měsících krátce
po rozeslání časopisu.
Webové stránky www.kostnidren.cz
V r. 2009 byla provedena kompletní rekonstrukce nadační i registrové části webových stránek s důrazem na rychlý přístup
k nejnovějším zprávám, pokrývajícím veškeré dění v nadaci
i Českém národním registru dárců dřeně. Kromě oficiálních
dokumentů a pracovních standardů ČNRDD obsahují velmi
podrobný oddíl pro dárce kostní dřeně, v nadační části nabídku grantových projektů, informace o probíhajících akcích
a mnoho dalších novinek. Systém elektronické komunikace
přímo z webových stránek umožňuje zodpovězení libovolných dotazů a zlepšuje tak cílenou informovanost odborníků
i nejširší veřejnosti.

Přes uvedenou přechodnou finanční zátěž se investování do nemovitosti ukázalo jako velmi prozíravé, a to nejen
z hlediska funkce, kterou komplex budov v majetku nadace
představuje pro rozvoj jejích programů, ale i z hlediska dlouhodobé ekonomické strategie. V době hospodářské recese je
investicí, která neztrácí hodnotu a přináší ročně stabilní příjem tří milionů korun z nájemného.
V další struktuře majetku nadace nebyly v roce 2009 provedeny žádné jiné zásadní změny. Z hlediska příjmů a výdajů
nadace dlouhodobě usiluje o vyrovnaný až mírně přebytkový
rozpočet, kdy se snaží šetřit prostředky pro potřeby možných
budoucích investic do rozvoje v oblasti medicíny i dalších nadačních programů. Podrobné údaje o hospodaření obsahují
kapitoly finanční zprávy na str. 21-26.
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Výdaje na granty v jednotlivých letech se řídily potřebou
podpory jednotlivých oblastí transplantačního programu
a aktuálním stavem volných finančních prostředků nadace.
V letech 2006-2007 byla nadace nucena grantové programy
částečně omezit v souvislosti s výdaji na stavbu nadačního
centra U PRAMENŮ (str. 20 a str. 25-26 finanční části zprávy).

B. Grantové programy
nadace
Nadace pro transplantace kostní dřeně má ve svém statutu
z r. 1999 zakotveny zásady poskytovat grantové příspěvky jakýmkoliv fyzickým a právnickým osobám v ČR, výhradně však
do následujících oblastí:

Největší podíl prostředků v celé historii nadace byl věnován
rozvoji dobrovolného dárcovství dřeně, kde náklady na vyšetření transplantačních znaků dobrovolníků, vstupujících
do registru dárců, dosud nehradí ani stát, ani zdravotní pojišťovny. Potřeba podpořit růst Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) byla největší v prvních letech jeho existence, kdy vlastní příjmy registru za služby při vyhledávání dárců
z databáze pro konkrétní nemocné (které nyní do určitého
limitu hradí zdravotní pojišťovny příslušných nemocných)
byly minimální. Výjimečný byl také rok 2002, kdy díky intenzivní kampani na nábor dárců prostřednictvím TV NOVA bylo
do registru zařazeno přes 5000 nových dobrovolníků.
Přiznané příspěvky do dalších okruhů grantové podpory se řídily naléhavostí potřeby a zdůvodněním jednotlivých žádostí.
O každé jednotlivé žádosti o grant rozhodovala individuálně
správní rada nadace ve svém výběrovém řízení.

• Podpora dárcovství kostní dřeně
• Podpora vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační
medicíně
• Podpora pacientů po transplantaci
• Investiční podpora transplantačních center a transplantační
medicíny jako celku
• Podpora výzkumu v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny
Pravidla udílení nadačních grantů jsou veřejně k dispozici
na internetové stránce www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace.
Možné nadační příspěvky do uvedených programů pocházejí ze dvou zdrojů: z výnosů prostředků, přidělených nadacím
z Nadačního investičního fondu Fondu národního majetku
(NIF), a z ostatních příjmů nadace – NENIF. Granty z prostředků NIF podléhají zvláštnímu režimu kontroly a v kapitole finanční zprávy na str. 25 a 27 je specifikujeme odděleně. V této
kapitole, pojednávající o plnění programových cílů nadace, uvádíme veškeré granty souhrnně.

1. Podpora dárcovství
kostní dřeně
Na grantový program vydáno v roce 2009 celkem 2 450 000,- Kč.
Podpora dárcovství dřeně zůstala stejně jako v letech minulých přednostním programem nadace, který zatím není nahraditelný z jiných zdrojů. Najít vhodného dárce dřeně potřebuje u nás ročně pro záchranu svého života několik set pacientů, většinou mladých lidí i dětí. Vyšetření tkáňových znaků,
na jejichž základě se provádí výběr vhodných dárců dřeně
pro konkrétní nemocné, jsou složité a nákladné laboratorní
metody. I po zavedení levnějších, plně automatizovaných testovacích metod stojí vyšetření každého nového dobrovolníka, vstupujícího do registru dárců dřeně, stále kolem 2000 Kč.
K udržení frekvence náboru nových dárců přidělila nadace
v r. 2009 postupně šest grantů v celkové výši 2 450 000,- Kč
(z toho 650 000,- Kč z prostředků NIF) Českému národnímu
registru dárců dřeně – ČNRDD. Granty byly použity k úhradě typizací dárců dřeně, nově vstupujících do registru v devíti dárcovských centrech (Brno, České Budějovice, Hradec
Králové, Most, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Praha a Ústí nad
Labem), na vývoj automatizovaných metod vyšetřování
transplantačních znaků DNA technikami a na přípravu edukačních materiálů pro dárce. Díky této podpoře mohlo být
v roce 2009 získáno k zápisu do ČNRDD a kvalitně vyšetřeno
1 362 nových mladých dobrovolníků. Počet členů databáze
ČNRDD tak dosáhl v závěru r. 2009 čísla 34 476.

Podíl prostředků, vydaných na jednotlivé granty
v roce 2009
celkem 3 151 619,- Kč

vzdČlávání
18%

dárcovství
dĜenČ
77%

pacienti 5%

3 151 619

2004

2 546 512

3 664 809

2003

1 871 762

3 592 809

2002

1 494 895

8 887 489

2001

2 898 132
3 753 700

Vývoj výdajů za granty 1999-2009

2005

2006

2007

2008

2009

Nárůst databáze ČNRDD je v posledních létech udržován
na stabilní úrovni zhruba 1 500 nově získaných dárců ročně, což odpovídá finančním možnostem registru a nadace.
Výjimky směrem vzhůru představovaly pouze první léta existence registru a rok 2002, mimořádný díky intenzivní náborové kampani. V současnosti je z medicínských důvodů kladen
důraz především na kvalitní výběr nově registrovaných dárců
a na vysokou úroveň vyšetření jejich transplantačních znaků.
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Závěrem roku 2009 má 83 % členů ČNRDD určeny transplantační znaky přesnými DNA metodikami, což mimořádně zefektivňuje proces výběru dárců pro konkrétní nemocné. Osvětová
práce, na níž se nadace intenzivně podílí, se zaměřuje před-

nostně na nábor mladých dárců z perspektivních cílových
skupin (dárci krve, sportovci, studenti apod.) a na dárce s unikátními transplantačními znaky, kteří dosud nemají zastoupení v jiných registrech na světě (např. národnostní menšiny).

Vývoj databáze dárců ČNRDD 1992 - 2009
31.12.2008: 34 476 registrovaných dárců
34 476

poþet dárcĤ v databázi
novČ registrovaní v daném roce
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Vývoj počtů žádostí o vyhledání dárce v ČNRDD
1993-2009 celkem 7 668 žádostí

pro zahraniþí (celkem 5 324)

677

pro nemocné v ýR (2 334)
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Vývoj transplantací zprostředkovaných ČNRDD
1993-2009 celkem 677 život zachraňujících výkonů
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Český národní registr dárců dřeně řeší ročně
stovky žádostí o vyhledání vhodných dárců
pro české i zahraniční pacienty. Mírný pokles
frekvence žádostí ze zahraničí v posledních
pěti letech odpovídá zpřesnění samotného
postupu výběru dárců, kdy zvyšující se úroveň
typizací v databázích registrů celého světa zjednodušuje postup hledání dárce, který se stává
cílenější a ubývá tak část později nevyužitých
„předběžných“ žádostí. ČNRDD má v každém
případě výsadní postavení v ČR a přes současnou mimořádnou mezinárodní konkurenci si
kvalitou a rychlostí svých služeb udržuje vysoký kredit i z pohledu zahraničních odborných
center. Díky organizaci a odborné úrovni práce
laboratoří ČNRDD, podporovaného nadací, se
průměrná doba od podání žádosti ze strany
transplantačního centra do konečného určení
dárce pohybuje v rozmezí 2 - 4 týdnů.
Jen v samotném roce 2009 dostalo díky aktivní činnosti ČNRDD svou životní šanci 96 těžce
nemocných lidí, z toho 86 v České republice
a dvanáct v zahraničí. V létech 1993 - 2009 bylo
prostřednictvím ČNRDD provedeno celkem 677
nepříbuzenských transplantací dřeně u nemocných, jejichž možnost uzdravení jinou cestou
byla minimální nebo žádná. 361 z těchto transplantací bylo v uvedených letech realizováno
díky daru krvetvorných buněk českých dárců členů ČNRDD. 314 transplantací u českých pacientů zprostředkoval ČNRDD díky mezinárodní
výměně a získání krvetvorných buněk od dárců
ze zahraničí, ve dvou případech mohl ČNRDD
vybrat nejvhodnějšího dárce z druhého českého registru – CBMD Praha.
Přesto, že svou velikostí může ČNRDD stěží konkurovat několikamilionovým registrům například v USA či v Německu, z hlediska efektivity
práce je v průběžných statistikách WMDA hodnocen na nejvyšších světových příčkách. V posledních letech umožňuje víc než polovinu veškerých alogenních transplantací dřeně v České
republice (včetně transplantací s příbuznými
dárci) a téměř celé jedno procento nepříbuzenských transplantací na celém světě
O vysoké úrovni práce a mezinárodním uznání
ČNRDD svědčí mimo jiné i udělení nejprestižnějšího ocenění, akreditace Světové asociace
dárců dřeně (World Marrow Donor Association
– WMDA). ČNRDD ji získal po náročném akreditačním řízení v březnu 2005 jako čtvrtá dárcovská organizace na světě (z tehdejšího celkového
počtu 58 registrů ve 43 zemích Evropy i zámoří).

2. Podpora vzdělávání
v hematologii, onkologii
a transplantační medicíně

3. Podpora pacientů
po transplantaci dřeně
Na grantový program vydáno v roce 2009
celkem 148 200,- Kč

Na grantový program vydáno v roce 2009
celkem 553 419, 20 Kč
Úspěšnost onkologické léčby a transplantací závisí úzce
na vzdělanosti a zkušenosti zdravotníků specializovaných
center i lékařů a zdravotních sester v terénu, kteří přicházejí
s pacienty do denního kontaktu. Neméně třeba je zvyšovat
znalosti o nemoci a léčení u samotných nemocných. Nadace
proto podporuje několik let různé vzdělávací programy zdravotníků příslušných oborů i edukace nemocných.
Na základě výběrového řízení byly v roce 2009 podpořeny
vzdělávací akce následujících žadatelů o grant:

Na základě individuálních žádostí nemocných byl nadací
přidělen v roce 2009 jeden grant z prostředků NIF ve výši
15 000,- Kč a dalších 63 grantů z prostředků NENIF v úhrnné výši 133 200,- Kč ke krytí zvýšených životních nákladů
v souvislosti s prodělanou transplantací dřeně, intenzivní onkologickou léčbou, a k částečnému krytí nákladů při pobytu
rodinných příslušníků nemocných v místě transplantačního
centra.
Jednotlivé žádosti o podporu eviduje nadace ve své kanceláři, jména podpořených žadatelů z etických důvodů nezveřejňujeme.

MUDr. S. Vokurka, FN Plzeň
18 419,20 Kč
Zahraniční publikace výsledků randomizované studie
o ošetřování centrálních žilních katetrů u nemocných
na intenzivní chemoterapii (NIF)

4. Podpora investic zdravotnických center a laboratoří v ČR

MUDr. Lekaa Mohammadová, FN Plzeň

Grant v roce 2009 nebyl udělen

35 000,- Kč

Uvedený grantový program nadace byl otevřen na podporu
investic do nezbytných přístrojů a techniky na kterémkoliv
pracovišti v ČR, pokud jsou pro funkci příslušných transplantačních center či pomocných laboratoří nezbytné, ale na jejich pořízení aktuálně chybí prostředky z jiných zdrojů. Rozsah
grantů na investice se řídí stavem uvolnitelných finančních
zdrojů v příslušném roce, rozhodnutí o udělení grantu spadá
do výhradní pravomoci správní rady nadace.
Vzhledem k přechodným úsporným opatřením nebyl grant
na pořízení techniky pro zdravotnická zařízení v roce 2009 nadací udělen. Program do následujících let a možnost žádostí
o podporu zdůvodněných investic ale dál trvá.

Organizace a zajištění odborného pobytu
prof. Alaa Fadhil Alwana (Irák) na transplantačním
pracovišti HOO FN Plzeň
Občanské sdružení Lymfomhelp, o.s.
30 000,- Kč
Vydání edukačního bulletinu pro nemocné
s maligním lymfomem (NIF)
Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. 150 000,- Kč
Předplatné odborných zahraničních časopisů Leukemia,
Blood, BMTranpslant a J Clin Oncol
Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. 150 000,- Kč
Pořádání mezinárodního kongresu
EBMT-NG East Forum 9.-11. 10. 2009 v Plzni
13 zdravotních sester
20 000,- Kč

5. Podpora výzkumu

Účast na Certifikovaném kursu v ošetřování hemato-onkologických pacientů, Vysoká škola v Plzni, září – listopad
2009 (13 individuálních grantů na ubytování mimoplzeňských účastníků: Monika Doležalová, Votice 1 500,- Kč, Klára
Dvořáková, Praha 1 500,- Kč, Lucie Fejfarová, Praha 1 500,Kč, Jana Gulejová, Příbram 1 500,- Kč, Alena Houžvičková,
Nové Strašecí 1 000,- Kč, Ivana Jirásková, Praha 1 500,- Kč,
Zuzana Jirmanová, Dašice 2 000,- Kč, Hana Pagáčová,
Praha 1 500,- Kč, Markéta Pechoušová, Praha 2 000,- Kč,
Hana Prokešová, Orlová 1 500,- Kč, Jana Repková, Uherský
Brod 2 000,- Kč, Pavla Thomová, Praha 1 000,- Kč, Markéta
Vyhnálková, Praha 1 500,- Kč)

Grant v roce 2009 nebyl udělen
Výzkum v medicínských oborech je předpokladem pokroku
a zlepšování léčebné péče o nemocné. Realizace kvalitních
výzkumných projektů je ovšem velmi náročná jak odborně,
tak i finančně. Nadace pro transplantace kostní dřeně plánuje
již několik let možnost podpory aktivního výzkumu v oborech
hematologie, onkologie a transplantační medicíny na českých pracovištích. Její finanční situace do konce roku 2009 aktivní otevření tohoto grantového programu zatím neumožnila, přesto plán podpory výzkumu do budoucna stále trvá.

Občanské sdružení Lymfomhelp, o.s.
150 000,- Kč
Organizace pěti edukačních seminářů pro nemocné s maligním lymfomem v Brně, Hradci Králové, Olomouci, v Plzni
a v Praze (NIF)
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Vzdělávací programy centra

C. sociální a vzdělávací
Programy nadačního centra
U PRAMENŮ

V konferenčních prostorách centra v těsné blízkosti plzeňské
Fakultní nemocnice se konají pravidelná setkání různých pacientských sdružení, která jsou spojena s osvětou, přednáškami o léčbě příslušných typů onemocnění a s psychologickým,
sociálním a právním poradenstvím. Tyto aktivity pacientům
usnadňují návrat do plnohodnotného života. Konají se tu
rovněž náborové akce pro dobrovolné dárce dřeně a desítky
vzdělávacích konferencí lékařů a zdravotnických pracovníků
ve prospěch rozvoje nejnovějších znalostí specializovaných
medicínských oborů.

Centrum U PRAMENŮ v Plzni slouží po rekonstrukci od roku
2007 mnoha prospěšným účelům. Jde o hotelový komplex
s kapacitou dvaceti hostinských pokojů s bezbariérovým přístupem, stravovacím provozem, tělocvičnou, zařízením pro
možné rehabilitační služby, s konferenční místností k výuce
a školení a s dalšími prostorami, využitelnými k různým kulturním akcím. Provoz centra zajišťuje na základě nájemní smlouvy Český národní registr dárců dřeně, o.p.s., který zároveň volnou kapacitu hotelu používá k doplňkové činnosti a získávání
dalších potřebných prostředků na úhradu své hlavní zdravotnické práce a technického rozvoje.

Ubytovací služby nemocným
V centru U PRAMENŮ je v první řadě zdarma poskytováno pohodlné ubytování rodin pacientů, podstupujících v plzeňské
fakultní nemocnici transplantaci dřeně či jinou vysoce intenzivní terapii. Přítomnost rodiny či blízkých tím zlepšuje psychický stav nemocných i výsledky náročné léčby. Bezplatný
nocleh tu s vděčností využívají i pacienti v rekonvalescenci,
dojíždějící ke kontrolám z větších vzdáleností.

Akce pro veřejnost
Centrum U PRAMENŮ je otevřeno plně i pro širokou veřejnost. Aktuálně nevyužitou kapacitu hotelových lůžek a restaurace nabízí Český národní registr dárců dřeně v rámci své
doplňkové služby komukoliv z návštěvníků za běžné ceny,
čímž získá dodatečné prostředky pro medicínskou činnost
registru. Atraktivitu služeb pro veřejnost podporuje ČNRDD
pořádáním vhodných kulturních akcí. V roce 2009 se tu konaly pravidelné hudební večery, promítání filmů, výstavy prací
známých umělců jako je Adolf Born, karikaturista Petr Urban,
fotografka Sára Saudková a mnoho dalších.

V roce 2009 zajistilo centrum přechodné bydlení rodinám 58
nemocných z různých krajů České republiky a dalších pěti pacientů, kteří za transplantací dřeně přicestovali do Plzně až ze
Slovenska. (celkem 666 bezplatných noclehů).

Akce jsou spojeny v každém případě s osvětou a medializací
programu nadace. Každá koruna získaná touto cestou odchází na neziskovém principu k posílení zdravotnických programů nadace a ČNRDD.
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Finanční zpráva nadace za rok 2009
Součástí výroční zprávy jsou prvořadě legislativně předepsané výkazy roční účetní závěrky a výrok auditora. Současně nadace
předkládá i podrobnější vlastní údaje, aby hospodaření doložila pro veřejnost co nejsrozumitelněji.

A. Nadační jmění a vedlejší jmění nadace
1. Nadační jmění
Hodnota, zapsaná v nadačním rejstříku ke dni 7.3.2008
z toho:
1. Nemovité jmění *

105 900 782,00 Kč
57 621 000,00 Kč

Budova, zastavěný pozemek a zahrada v lokalitě Plzeň, Na Roudné 123/212
2. Cenné papíry **
Podílové listy otevřeného podílového fondu BFN Pioneer Investment, 48 179 283 kusů
(prostředky NIF),

48 279 782,00 Kč

* Hodnota dle znaleckého posudku ze dne 25.7.2007.
Účetní hodnota budovy k 31.12.2009 se snižuje o zákonné odpisy.
** Hodnota Cenných papírů (CP) ke dni návrhu na zápis do rejstříku 7.3.2008.
Reálná hodnota uvedených CP dle přecenění k 31.12.2009 je

48 897 154,32 Kč

V roce 2009 nebyly provedeny žádné změny, týkající se struktury nadačního jmění (NJ).
Část nadačního jmění, pocházející z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) a uložené v podílových listech Balančního
fondu nadací Pioneer Investment, byly k 31. 12. 2009 ze zákona přeceněny. Reálná hodnota těchto CP stoupla v daném účetním
období (oproti reálné hodnotě k 31. 12. 2008) o 1 662 185,26 Kč. Vzestup proti jejich hodnotě, zapsané v rejstříku (po poklesu
z druhé poloviny roku 2008) je 617 372,32 Kč.
Pohyb všech prostředků NJ, pocházejících z NIF, uvádíme na str. 27.

2. Vedlejší jmění nadace
Reálná hodnota ke dni 31.12.2009
z toho:
1. Cenné papíry (přecenění k 31.12.2009) celkem
Podílové listy Pioneer neinvestiční, 27 603 ks
podílové listy Pioneer DF, 743 633 ks
CP - ČS Investiční společnost, 4 683 606 ks
CP - ČSOB Equity Fund USA, 52 ks
CP - ČSOB Swiss Blue Chips, 190 ks
ČSOB Asset Management – státní obligace
2. Ostatní peněžní prostředky k 31.12.2008 celkem
Běžné účty u ČSOB
Běžný účet eKonto
Termínovaný vklad u ČSOB
Pokladna

24 785 034,32 Kč
19 497 026,91 Kč
28 014,28
680 275,47
8 520 884,40
593 999,08
621 819,22
9 052 034,46
5 288 007,41 Kč
351 607,70
76 046,13
4 854 827,58
5 526,00

V roce 2009 byla část prostředků vedlejšího jmění nadace, uložených na termínovaném účtu ČSOB, přesunuta do cenných papírů
ČS - Investiční společnost. Ve vedl. jmění nadace byl dále z rozhodnutí správní rady vyčleněn Fond oprav ve výši 1 milionu korun,
rezervovaný pro potřeby případných rekonstrukcí či oprav vybavení nemovitosti v nadačním jmění. Pohyb finančních prostředků
nadace v roce 2009 viz rozbor příjmů a výdajů na str. 24-25.
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B. účetní závěrka za rok 2009
Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (v tisících Kč)
AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. II. 1.
Pozemky
A. II. 3.
Stavby
A. II. 4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A. II. 5
Pěstitelské celky trvalých porostů
A. III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
A. III. 6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A. IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A. IV. 6.
Oprávky ke stavbám
A. IV. 7.
Oprávky k samostat. movitým věcem a souborům m.v.
B.
Krátkodobý majetek celkem
B. I.
Zásoby celkem
B. I. 1.
Materiál na skladě
B. II.
Pohledávky celkem
B. II. 4.
Poskytnuté provozní zálohy
B. II. 5.
Ostatní pohledávky
B. II. 8
Daň z příjmů
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III. 1.
Pokladna
B. III. 3.
Účty v bankách
B. IV.
Jiná aktiva celkem
B. IV. 1.
Náklady příštích období
B. IV. 2.
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I.
Jmění celkem
A. I. 1.
Vlastní jmění
A. I. 2.
Fondy
A. I. 3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
A. II. 1.
Účet výsledku hospodaření
A. II. 3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.
Cizí zdroje celkem
B. II
Dlouhodobé závazky celkem
B. II. 7
Ostatní dlouhodobé závazky
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
B. III. 1.
Dodavatelé
B. III. 4
Ostatní závazky
B. III. 7.
Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. pojištění
B. III. 8.
Daň z příjmů
B. III. 9.
Ostatní přímé daně
B. III. 10
Daň z přidané hodnoty
B. III. 17.
Jiné závazky
B. IV.
Jiná pasiva celkem
B. IV. 1
Výdaje příštích období
B. IV. 2
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM
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č.ř.

01
10
11
13
14
15
21
27
29
35
36
41
42
43
52
56
57
60
72
73
75
81
82
83
85
č.ř.

86
87
88
89
90
91
92
94
95
98
105
106
107
110
113
114
115
116
123
130
131
132
134

1.1.2009
104 501
53 477
1 718
51 347
267
145
54 991
54 991
- 3 967
- 3 810
- 157
14 708
333
333
55
1
0
54
14 317
13
14 304
3
3
0
119 209

31.12.2009
116 187
53 654
1 718
51 347
444
145
68 394
68 394
- 5 861
- 5 545
- 316
6 488
250
250
191
1
190
0
5 287
5
5 282
760
0
760
122 675

1.1.2009
99 898
128 130
126 577
1 500
53
- 28 232
- 436
- 27 796
19 311
19 197
19 197
101
61
0
8
0
2
0
30
13
13
0
119 209

31.12.2009
105 111
133 066
130 426
2 333
307
- 27 955
277
- 28 232
17 564
17 197
17 197
282
5
60
11
15
3
168
20
85
23
62
122 675

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 (v tisících Kč)
č.ř.
A.
I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
. 10. Zákonné sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
18. Ostatní pokuty a penále
20. Úroky
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
27. Prodané cenné papíry a vklady
Náklady celkem
B.
I.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
C.
D.

Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Činnosti
hospodář.

celkem

1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
20
21
23
25
26
29
30
31
33
42

120
120
279
42
3
0
234
459
338
110
11
6
6
1 274
0
344
2
928
1 893
1 893
0
4 031

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
2 375
0
2 375
2 382

120
120
280
42
3
1
234
459
338
110
11
6
6
1 280
6
344
2
928
4 268
1 893
2 375
6 413

43
45
57
61
63
64
65
71
79

0
0
3 111
6
105
3 000
761
761
3 872

101
101
66
66
0
0
2 686
2 686
2 853

101
101
3 177
72
105
3 000
3 447
3 447
6 725

- 159
0
- 159

471
35
436

312
35
277

80
81
82
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hlavní

C.

Rozbor příjmů nadace

Finanční příjmy v r. 2009 celkem *
z toho:
1. Dary a příspěvky > 10 000,- Kč celkem
Dar generálního sponzora nadace – Sazka, a.s.
Ostatní darovací smlouvy na částky 10 000,- Kč a větší
Dary na účet 10 000,- Kč a větší

11 167 616,40 Kč
3 463 713,00 Kč
1 000 000,00
2 219 400,00
244 313,00

2.

Drobné příspěvky celkem
Příspěvky na účet menší než 10 tisíc Kč
Darovací smlouvy na částky menší než 10 tisíc Kč
Poštovní poukázky
Sbírka stálými kasičkami
Sbírka Kapka
Výnosy z dalších akcí
Dárcovské sms (DMS)
Šeky ze zahraničí

3 745 243,31 Kč
1 329 706,28
157 686,00
243 550,00
706 441,57
617 664,84
533 665,00
98 523,00
58 006,62

3.

Příjmy z jmění nadace celkem
Výnosy cenných papírů nadačního jmění (NIF)
Výnosy z ostatních cenných papírů celkem **
Úroky z běžných účtů
Úroky z termínovaných vkladů
Nájemné Centra U PRAMENŮ

3 958 660,09 Kč
761 153,78
125 477,87
6 641,90
65 386,54
3 000 000,00

* v kalkulaci nejsou započítány věcné dary a služby
** rozdíl z nákupu a prodeje CP, zařazených ve vedlejším jmění nadace

Příjmy v roce 2009 dle druhu

drobné
pĜíspČvky
34%

Vývoj posledních pěti let (mil. Kč)

12,1

dary
>10tis Kþ
31%

12,9
10,9

9,9

11,2

celkové
pĜíjmy
dary
>10tis Kþ
drobné
pĜíspČvky

výnosy
jmČní
35%
2005

2006

2007

2008

2009

pĜíjmy
z jmČní

V roce 2009 byly příjmy nadace proti předchozímu roku lehce vyšší (2008: 10 868 406,35 Kč), a to především díky postupnému
nárůstu příjmů z jmění nadace (2008: 2 509 874,99 Kč). Objem větších sponzorských darů, ale i příjmů ze sbírek a z drobných darů
od množství anonymních přispěvatelů postupně klesá. Lze předpokládat, že se do uvedeného vývoje nejspíš promítá dál pokračující hospodářská recese a menší ochota dárců přispívat na charitativní účely. Správní rada přijímá pro další období opatření, jak
vlastní osvětovou aktivitou tento nepříznivý trend ovlivnit.
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D. Rozbor výdajů nadace
Finanční výdaje nadace v r. 2009 celkem *
z toho:
1. Výdaje na granty celkem
program
z prostředků NIF
Dárcovství dřeně
650 000,00
Vzdělávání
198 419,20
Podpora pacientů
15 000,00
Přístroje a investice
Výzkum
-

6 321 588,14 Kč

z prostředků NENIF
1 800 000,00
355 000,00
133 200,00
-

3 151 619,20 Kč
úhrnně na program:
2 450 000,00
553 419,20
148 200,00
-

2. Osvěta a zajištění akcí
tisk, inzerce
zajištění probíhajících akcí
cestovné

131 318,55 Kč
86 924,35
41 712,20
2 682,00

3. Mzdové náklady
mzdy a odvody z mezd zaměstnanců
právní a daňové poradenství

487 671,00 Kč
452 328,00
35 343,00

4. Další režijní výdaje
výdaje kanceláře (poštovné, telefon, kancelářské potřeby aj.)
opravy, údržba
daně, poplatky, pojištění

207 325,39 Kč
76 721,74
42 261,00
88 342,65

5. Splátky půjčky (úvěr na dokončení stavby centra U PRAMENŮ
splátka půjčky dle poskytnutého úvěru
úrok ze zbytku úvěru
* v kalkulaci nejsou započítány odpisy věcného majetku

Vývoj posledních pěti let (mil. Kč)
mimo výdajů na stavbu centra U PRAMENŮ

Výdaje v roce 2009 podle druhu

splátky pĤjþky
na dostavbu centra
U PRAMENģ

37%

2 343 654,00 Kč
2 000 000,00
343 654,00

režie

3%
8%

mzdy
osvČta

granty
50%

Největšími výdaji uplynulých pěti let byly náklady na stavbu centra U PRAMENŮ v Plzni, které bylo po dokončení převedeno do nadačního jmění a nadále přináší nadaci výnosy z nájmu (viz str. 21 a 24).
Výdaje na granty, přidělované dalším subjektům dle pravidel výběrového řízení, mají po dvouletém období úspor opět vzestupnou tendenci (přesnou specifikaci přidělených grantů uvádíme na str. 17-19).
Výdaje na osvětu, zajištění akcí a na režii nadace včetně mzdových nákladů zůstávají dlouhodobě na nejníže udržitelném minimu.
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E. Vyhodnocení nákladů na vlastní činnost
Zhodnocení vůči nadačnímu jmění
Statut Nadace pro transplantace kostní dřeně ve shodě se Zákonem o nadacích č. 227/97 Sb. připouští čerpat náklady na vlastní
činnost až do výše 25 % z celkové částky nadačního jmění ke konci rozvahového dne. Výdaje Nadace pro transplantace kostní dřeně v roce 2009 (včetně splátek půjčky na dokončení stavby centra U PRAMENŮ) jsou po odpočtu grantů 3 169 968,94 Kč. Poměr
takto vydané sumy k zapsané hodnotě nadačního jmění (105 900 782,- Kč) činí 3 %.

Zhodnocení vůči příjmům nadace
Vnitřní limit, před léty odsouhlasený správní radou Nadace pro transplantace kostní dřeně, omezuje hranici nákladů na vlastní
činnost do výše 20 % příjmu z vlastní činnosti v příslušném roce.
V roce 2009 byly celkové příjmy nadace 11 167 616,40 Kč, z toho příjmy z vlastní aktivní činnosti (sbírky, výnosy z akcí a vlastní činností ovlivnitelné dary) činily dohromady 7 208 956,31 Kč. Režijní náklady na činnost nadace včetně výdajů na motivační
osvětu (mimo stabilního dlouhodobého splácení půjčky na rekonstrukci nemovitosti, která je součástí nadačního jmění) byly
826 314,94 Kč, tj. 11,5 % příjmů, získaných v daném roce aktivní činností. Přísné vnitřní pravidlo, omezující vlastní režii, tak bylo
opět naplněno, a to především díky maximální redukci vnitřních nákladů.

Tvorba ﬁnanční rezervy
Rozdílem příjmů a výdajů v roce 2009 vytvořila nadace finanční přebytek ve výši 4 846 028,26 Kč. Z rozhodnutí správní rady je
z této částky vyčleněn jeden milion korun jako fond oprav neboli záloha pro možnou budoucí potřebu rozsáhlejších rekonstrukcí
nemovitosti v nadačním jmění a k opravám jejího vybavení.
Zbývající rezerva ve výši 3 846 028, 26 Kč je plánována jako úspora do dalších let pro očekávanou potřebu nových investic a podpory vývoje nových medicínských metod.
Správní rada a dozorčí rada nadace bude dál dbát na to, aby i v následujících letech byla odsouhlasená pravidla hospodaření
důsledně naplňována.

Poměr výdajů nadace podle druhu k příjmům 2009
(z celkových finančních příjmů 11 167 616,40 Kč)

fond splátka pĤjþky
oprav na stavbu
9% 21%

mzdové nákl. 4%
režijní výdaje 2%

rezerva
35%

osvČta, akce 1%

granty
28%
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F. Rozbor hospodaření s příspěvky NIF
1. Výše příspěvků, přidělených nadaci z NIF v I. a II. etapě
připsány na účet
forma uložení v nadačním jmění
etapa
nadace dne
k 31.12.2009
I.
II.

13.12.1999
Podílové listy Pioneer BFN
23.4.2002
dtto
19.3.2003
dtto
19.12.2003
dtto
1.12.2004
dtto
21.9.2006
dtto
celkem přidělené prostředky
Podílové listy Pioneer BFN
Hodnota NIF prostředků, zapsaná v nadačním jmění k 7.3.2008
Reálná hodnota CP NIF dle přecenění ke dni 31.12.2009
Reálné výnosy CP NIF za rok 2009 dle auditovaného účetnictví
2. Výpočty výnosů z NIF, určené ke grantování
2008
2. 1
Zůstatek nerozdělených výnosů z r. 2007 a z předchozích let
2. 2
Částka, určená na granty NIF 2008 (výpočet dle PRIBID 2007)
2. 3
Částka rozdělená na granty NIF v r. 2008
2. 4
Přebytek rozdělení výnosů NIF v r. 2008

2009

2. 5
2. 6
2. 7
2. 8

2010

2. 9
2.10

Výnosy NIF za rok 2008, kalkulované na granty NIF v r.2009
Výpočet dle 0,5% úrokové sazby PRIBID pro rok 2008:
0,5 x 0,5 x (4,14 + 3,52) x 0,01 x 47 868 000 = 916 672,20
Částka, určená na granty NIF v roce 2009
(po odpočtu přebytku rozdělení z roku 2008)
Částka rozdělená na granty NIF v r. 2009 *
Nerozdělená částka výnosů r. 2009, převáděná do r. 2010
Výnosy NIF za rok 2009, kalkulované na granty NIF v r. 2010
Výpočet dle aritm. průměru měsíční hodnoty PRIBID 2009 (2,36)
0,5 x 0,5 x 2,36 x 1/100 x 47 868 000=282 421,20
Částka, určená na granty NIF v roce 2010
(navýšená o částku, nerozdělenou v r. 2009)

3. Užití prostředků NIF v roce 2009 dle výsledků výběrového řízení **
dne
program
adresát grantu
19.1.09 dárcovství dřeně
ČNRDD
30.1.09 podpora pacientů
Mgr. Brzáková
4.2.09 vzdělávání
MUDr. Vokurka
13.7.09 vzdělávání
o.s. Lymfom Help
12.11.09 vzdělávání
o.s. Lymfom Help
* Pozn.: z vlastních prostředků (NENIF) rozdělila nadace v r. 2009 dalších 2 288 200,00 Kč.
Celková suma, kterou nadace vydala za granty v r. 2009, je tak 3 151 619,20 Kč.
** Účel a využití prostředků na jednotlivé granty uvádíme na str. 17-20 výroční zprávy

výše příspěvku
20 947 000,00 Kč
11 672 000,00 Kč
3 917 000,00 Kč
2 955 000,00 Kč
6 871 000,00 Kč
1 506 000,00 Kč
47 868 000,00 Kč
48 279 782,00 Kč
48 897 154,32 Kč
761 153,78 Kč

0,00 Kč
818 542,80 Kč
852 240,00 Kč
33 697,20 Kč

916 672,20 Kč
882 975,00 Kč
863 419,20 Kč
19 555,80 Kč

282 421,20 Kč
301 977,00 Kč

přidělená částka
650 000,00 Kč
15 000,00 Kč
18 419,20 Kč
30 000,00 Kč
150 000,00 Kč

4. Grantová pravidla
Podmínky výběrového řízení k přidělení grantů z prostředků NIF a formuláře příslušných žádostí jsou veřejně k dispozici na internetových stránkách nadace www.kostnidren.cz a v kanceláři nadace. Za dodržování pravidel grantových programů odpovídala
v r. 2009 MUDr. Mája Švojgrová, administrátorka projektů Nadace pro transplantace kostní dřeně.
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G. Zpráva a výrok auditora
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Poděkování
Na závěr děkujeme z celého srdce všem, kteří Nadaci pro
transplantace kostní dřeně podporují svými finančními příspěvky i všem, kteří programu nadace pomáhají jinou formou.
Hluboce si vážíme toho, že s Vaší pomocí mohl vzniknout
a dál úspěšně pokračuje český program dobrovolného dárcovství kostní dřeně, který nemá srovnatelnou obdobu v žádné ze zemí bývalého východního bloku a stává se vzorem i
v zemích ekonomicky daleko vyspělejších. Tento program je
chloubou naší země a všech upřímně smýšlejících lidí našeho
národa.
Díky Vaší pomoci se mohly dostat prostředky i do dalších potřebných programů na podporu moderní medicíny a na pomoc těžce nemocným spoluobčanům. Je mimořádně povzbuzující, že se tak může dít právě společným, nezištným
úsilím tisíců a tisíců známých i neznámých lidí tohoto státu.
Přáli bychom si, aby bylo možné jmenovitě do jednoho uvést
všechny dárce a sponzory, všechny drobné přispěvatele,
pravidelně podporující nadaci menšími částkami, i všechny
dobrovolné spolupracovníky nadace, bez nichž by uvedené
výsledky práce nebyly myslitelné. Jejich seznam by zabral
mnoho stránek a jména většiny z těch, kteří pomohli, se k naší
lítosti ani nedozvíme.
Děkujeme proto Vám všem. Děkujeme za všechny občany
této země, jimž program Nadace pro transplantace kostní
dřeně přináší naději na uzdravení.
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Na Roudné 123/212
301 65 Plzeň
Tel./fax 377 521 753
e-mail nadace@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

